
 

Profilaktyka logopedyczna 

Propozycje zabaw i ćwiczeń na tydzień 14 -17 kwietnia  

 
 

Kosmiczna wyprawa logopedyczna „Ufoludek i jego wyprawa na Ziemię” 

 
Rodzic czyta bajkę i wykonuje razem z dzieckiem ćwiczenia przed lustrem. Dzięki bajkom logopedycznym usprawniamy z 

dzieckiem język, wargi, policzki i żuchwę. 

 

Mały Ufoludek wybiera się na daleką wyprawę swoim kosmicznym statkiem 

(wdech nosem, wydech ustami 2razy) 

Żegna się ze swoimi przyjaciółmi 

(robimy  całusy - mocno ściągnięte usta) 

Wsiada do swojego kosmicznego statku 

(kręcimy językiem między zamkniętymi wargami) 

„Zaraz będę startować!”  

(buzia otwarta język podnosimy do góry za górne zęby, 

 mocno przyklejamy go do podniebienia) 

Ufoludek startuje 

(buzia otwarta, język podnosimy od dolnych do górnych zębów) 

„O, widzę z bliska słońce!” - cieszy się Ufoludek  

(buzia otwarta, przesuwamy językiem po podniebieniu górnym) 



„I widzę gwiazdy!” 

(buzia otwarta, rysujemy językiem na podniebieniu gwiazdki) 

„W kosmosie jest pięknie!” - myśli Ufoludek. 

(język przesuwamy po górnych zębach, buzia otwarta) 

„Tam, w dole, widzę piękną, zielono-niebieską planetę” 

(przesuwamy językiem za dolnymi zębami) 

Ufoludek rozgląda się na boki: w prawo 

(nie dotykając warg przesuwamy czubek języka do prawego kącika ust) 

 i w lewo. 

(nie dotykając warg przesuwamy czubek języka do lewego kącika ust) 

„Ta planeta to Ziemia. Hurra, jaka piękna! Tutaj wyląduję” 

(głośno kląskamy językiem jak konik, z otwartą buzią ) 

„Na pewno znajdę tu nowych przyjaciół” 

(szeroko się uśmiechamy) 

Ufoludek wysyła kosmiczne pozdrowienie do dzieci. 

(wysyłamy całusy - wargi mocno ściągnięte) 

 

  



Dodatkowe kosmiczne ćwiczenia artykulacyjne 



  



Kosmiczna zabawa oddechowa 

Drogi Rodzicu, pamiętaj, że prawidłowy oddech to wdech nosem, a wydech ustami. Podczas wydychania powietrza usta 

powinny być lekko ściągnięte, a policzki płaskie – nie tłoczymy w nie powietrza. 

 

Dzisiaj zabawa w kosmiczne przywitanie. Usiądźcie z rodzicem na dywanie naprzeciwko siebie, weźcie chusteczki do nosa, 

chwyćcie za dwa rogi i trzymajcie tak, żeby zasłaniały wam twarze. 

Teraz dmuchaj na chusteczkę tak mocno, aby ten, kto siedzi naprzeciwko zobaczył Twoją buzię. 

Miłej zabawy! 

 

Kosmiczne wierszyki dla dzieci 5-, 6-letnich 

Znajdź rymujące się wyrazy. 

Rodzic czyta rymowankę a dziecko znajduje brakujący wyraz. 

Dziecko powtarza całą rymowankę, wyklaskuje rymujące się słowa, liczy ile mają sylab. Sześciolatek dzieli rymujące się 

wyrazy na głoski i liczy.   

 

Ufoludek dziś przyleci, 

Bardzo chcą go poznać ……... [dzieci] 

 

Dziś zrobię świetną zabawę 

W daleką kosmiczną …… [wyprawę] 



Nie powiem o niej nikomu 

Na obiad wrócę do ….. [domu] 

 

Ciekawe co na to powiecie: 

Jestem w kosmicznej ….. [rakiecie] 

Miasta, rzeki i chmury 

Wszystko oglądam z ….. [góry] 

 

 

 

 

 

 

Kosmiczna zabawa z głoską sz 

Ufoludek dostał dużo prezentów od dzieci. Na swój statek załaduje tylko te, w których usłyszy głoskę sz. 

 

Rodzic czyta wyrazy (lub przeczytaj wyrazy sam, jeśli potrafisz) i te z głoską sz połącz ze statkiem Ufoludka. 

Pamiętaj: podczas wymawiania głoski sz zęby trzymamy razem, buzia okrągła, język u góry, za górnymi zębami. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Bilińska 

Logopeda 


